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شرعي للخروج بالبالد من أزمتها الراهنةشرعي للخروج بالبالد من أزمتها الراهنة

افتتح العالمة الحبيب عمر بن حفيظ 
ــات  ــى برتيم للدراس ــد دار املصطف عمي
ــالمية يوم االثنني املايض  دار املدثر  اإلس
للدراسات اإلسالمية يف مدينة ماليندي 
ــلة فروع  يف جمهورية كينيا، ضمن سلس
دار املصطفى برتيم للدراسات اإلسالمية 
ــاع العالم، والتي  ــرشة يف كثري من بق املنت
ــرآن الكريم  ــة االهتمام بالق تؤدي وظيف
ــم الرشعي  ــرش العل ــة ون ــنة النبوي والس
ــة إىل النبي محمد صىل  ــانيد متصل بأس

الله عليه وآله وسلم. 
ــد  ــت العدي ــاح ألقي ــل االفتت ويف حف
ــان البلد،  ــاء وأعي ــات من علم من الكلم
ــن ابتهاجهم بوجود هذا الرصح  عربت ع
ــاكرين كل من  العلمي الكبري عندهم، ش
ــي ثماره  ــني أن يؤت ــه، راج ــاهم يف بنائ س
الطيبة يف خدمة العلم الرشعي والدعوة 

إىل الله.
ــب عمر بن  ــه  تحدث الحبي من جانب
حفيظ عن تعظيم الله عز وجل وتعظيم 
ــع  ــم الناف ــي العل ــة تلق ــعائره، وأهمي ش
ــىل اإليمان  ــاة املجتمعات ع وأثره يف حي
ــن  ــج الله، وحس ــىل منه ــتقامة ع واالس
ــل يف  ــم والفضائ ــاء القي ــش وبن التعاي

املجتمع.
ــوم  ــذا الي ــا يف ه ــال: إّن اجتماعن  وق
املبارك تحت اسم ( املدثِّر ) نبينا الطاهر 
ــىل الله  ــري املنوِّر ص ــرساج املن ــر ال املطهِّ
ٌل بتلك العظمة اإللهية  عليه وسلم متصِّ

ــه العظمة وال عظيم  ــة اإلله الذي ل عظم
م الله. م، وال عظيم إال ما َعظَّ إال من َعظَّ

وحذر حفظه الله من دعوات التطرف 
ــلمة،  ــزت بعض املجتمعات املس التي غ

وشوهت سمعة اإلسالم، 
ــند يف  ــه س ــس ل ــن لي ــا إىل أنَّ َم الفت
ــق  حقائ ــدم  يه ــه  الل ــكام  ألح ــي  الوع
ــرف يف تاريخ  ــالم واإليمان، ألننا نع اإلس
ــلمني أنهم عاشوا يف مختلف الدول  املس
ــاف من أهل  ــني ألصن مجاورين ومعايش
امللل األخرى، وكان العيش عيش احرتام 
ــناً، وهذا الذي جاء  وأمانة وتعايش حس
ــه وآله  ــىل الله علي ــي  محمد ص ــه النب ب
ــلم، فما جاء النبي محمد صىل الله  وس
ــاس وال بالتعدي  ــل الن ــلم بقت عليه وس
ــق وال عىل  ــىل املواثي ــدود وال ع عىل الح

ــه  ــود وال عىل ظلم الناس، بل بنفس العه
ــوق  ــى حق ــالم راع ــالة والس ــه الص علي
ــن يعايش من  ــوق م ــوار وراعى حق الج

الكفار.
ــتاذ فيصل  ــح األس ــه أوض ــن جانب م
العمودي املرشف العام عىل نشاط املعهد 
ــامية يف  ــي ملقاصد س ــد بن ــذا املعه أن ه
ــرس بذور العلم واملعرفة يف طلبة العلم  غ
ــاة الناصحني،  ــاء والدع ــج العلم وتخري
ــة  ــة دورات لألئم ــا إلقام ــعى أيض ويس
ــال الدعاة والداعيات إىل  والدعاة، وإرس
ــق النائية. وبناء  مختلف القرى واملناط
مركز لرعاية املسلمني الجدد وتعليمهم.

ــد  فق ــع  املجتم ــة  لحاج ــاة  ومراع  
ــة اإلنجليزية  ــج تعلم اللغ أضيفت برام

والحاسوب والرياضيات.

ــم  التعلي ــز  بمراك ــه  اهتمام ــن  وضم
ــر صباح االحد  الرشعي زار الحبيب عم
ــلم )  ــت الولد املس ــرشوع بي ــايض ( م امل
ــة  ــط العاصم ــري يف وس ــرشوع كب ــو م وه
ــري،  ــجد كب ــىل مس ــوي ع ــي، يحت نريوب
ــكن  ــة لطالب العلم الرشعي، وس ومدرس
ــني، يهتم  ــكن آخر للمدرس ــالب، وس للط
ــىل طلب  ــذ الصغر ع ــلم من ــة املس برتبي
العلم والعمل به وحسن االستقامة عىل 
ــارك جهود أهل  ــه عز وجل. وب منهج الل
ــاهموا مساهمة فعالة يف  الخري الذين س
ــق والقبول  ــم التوفي ــييده، راجيا له تش

عند الله.   
كما قام بوضع حجر األساس ملرشوع 
ــاز، الذي بناه  ــجد امتي إعادة إعمار مس
ــيل قبل أكرث من  ــم الرباني امتياز ع العال

ــب العاصمة، وقد  ــام، ويقع يف قل ــة ع مائ
ــاب أرضه،  ــلمني اغتص ــري املس حاول غ
وفشلت محاوالتهم، وبجهود أهل الخري 
ــاء الله  ــادة بنائه وإن ش ــرشوع إع بدأ م

يكتمل يف خري حال. 
ــي  الوع ــرش  بن ــه  الهتمام ــال  وتواص
ــح متعددة  ــن ولقائه برشائ بتعاليم الدي
ــه الله  ــي، قام حفظ ــع الكين ــن املجتم م
ــدي، والتقى بإدارة  ــجن مالين بزيارة لس
ــق مقصد  ــىل تحقي ــجن، وحثهم ع الس
ــن  ــجن، وحس ــان يف الس ــالح اإلنس إص
ــوا للمجتمع  ــم وتأهيلهم ليخرج تربيته

صالحني مصلحني. 
ــجناء  ــدث حفظه الله مع الس ثم تح
ــن تواجدهم  ــتفادة م ــم عىل االس وحثه
ــدي عىل  ــر التع ــه بخط ــجن، ونب يف الس
ــك  ــاء، وكذل ــراض والدم ــوال واألع األم
ــر أو تعاطي  ــرشب الخم ــاد العقل ب إفس
ــم عىل الرتاحم  ــدرات وغريها، وحثه املخ

فيما بينهم والتعاون عىل الخري. 
ــر الصديق  ــجد أبي بك كما افتتح مس
ــد  ــن املعاه ــد م ــدي، وزار العدي بمالين
واملدارس اإلسالمية يف نريوبي وممربوي 
ــن طلبة  ــي تضم الكثري م ــدي الت ومالين
ــات  ــا مئ ــرج منه ــف، وتخ ــم الرشي العل
ــد  ــىل الج ــم ع ــاة، وحثه ــاء والدع العلم
واالجتهاد وحسن الطلب للعلم والعمل 
ــه بالحكمة  ــه والدعوة إىل الل به وتطبيق

واملوعظة الحسنة. 
ــه حافال بالكثري  ــج زيارت وال زال برنام
من الفعاليات يف كل من ممباسا وماكينا 

وماكندو وإيلدوريت.

صنعاء/سبأ
ــاء التصفيات  ــس بصنع ــت أم اختتم
ــة  ــس الجمهوري ــابقة رئي ــة ملس النهائي
ــرآن الكريم  ــظ الق ــة لحف ــة الثالث املحلي
ــاف  ــا وزارة األوق ــي نظمته ــه والت وترتيل

واإلرشاد قطاع تحفيظ القرآن الكريم.
ــذي نظمته  ــي ال ــل التكريم ويف الحف
ــن عىل املراكز  ــوزارة للفائزين الحائزي ال
ــابقة والفائزين يف  ــرشة األوىل يف املس الع
ــة العاملية  ــز القرآني ــابقات والجوائ املس
ــود  ــاد حم ــاف واإلرش ــر األوق ــى وزي أثن
ــاركة  ــتوى املش ــىل مس ــاد ع ــد عب محم
ــاظ والحافظات  ــل الحف ــة من قب الرفيع

محليا ودوليا .
ــال الوزير عباد : «لقد رشفتم اليمن  وق
ــم وتفوقكم الذي أكدتم فيه أن هذا  بتألقك
البلد هو بلد اإليمان والتقوى وبلد القرآن 
ــرآن الكريم  ــرياً إىل أن الق والحكمة», مش
ــك بها يف  ــل أعظم قيمة يجب التمس يمث
ــتدعي األمة هديه وقيمه  الحياة وأن تس
ــرج  ــه لتخ ــه ورشيعت ــه وأخالق وتعاليم
ــا وهديا لها يف  ــن أزماتها وتجعله نرباس م

حياتها .
ــأن  ــاد ب ــاف واإلرش ــر األوق ــوه وزي ون
ــة ألنها كلمات  ــرآن هي الباقي كلمات الق
ــد  ــمى من أن تجس ــه وليس هناك أس الل
األمة القرآن الكريم وأخالقه يف الحياة وأن 
تنطلق من أهداف وعمق القرآن وتعاليمه 
الجامعة للقلوب ، فمسرية القرآن املباركة 

لن تتوقف حتى قيام الساعة .
كما نقل للمشاركني يف املسابقة تحايا 
ــه منصور  ــس عبد رب ــي األخ الرئي وتهان
ــىل تألقهم  ــس الجمهورية ع ــادي رئي ه
ــداً االهتمام  ــظ القرآن الكريم, مؤك يف حف
ــية  ــادة السياس ــن قبل القي ــة م والرعاي
ــرآن  ــل الق ــاد أله ــاف واإلرش ووزارة األوق

وحفظته الذين يمثلون صمام أمان للبلد 
يف محاربة أفكار التطرف واإلرهاب.

ــاع  ــوزارة لقط ــل ال ــح وكي ــا أوض فيم
ــن  ــيخ حس ــرآن الكريم الش ــظ الق تحفي
ــل القرآن  ــم أه ــن ه ــل اليم ــيخ أن أه الش
ــه رشيعة  ــىل منهج ــوا ع ــب أن يلتق ويج
ــة  تربي ــادا  واقتص ــة  وسياس ــادة  وعب
ــاًء ووئاماً,  ــلوكا ومحبة وإخ وأخالقا وس
ــازج األرواح  ــدي وتتم ــابك األي وأن تتش

بناًء وإعماراً وأمناً واستقراراً.
ــرآن  ــن الق ــدث ع ــا نتح ــال : حينم وق
ــج أمة  ــن منه ــدث ع ــا نتح ــم فإنن الكري
ــا والكتاب  ــدر قوانينه ــتورها ومص ودس
ــا وكلمتنا،  ــد لصفن ــا واملوح ــع لن الجام
كتاب ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من 
ــئة القرآن وحفظته  خلفه, منوهاً أن ناش
يوحدون الصف ويجمعون الكلمة بعيدا 
ــة أو الطائفية أو  عن كل املؤثرات الحزبي
ــتجيبون  ــا ألنهم يس ــة أو غريه املناطقي
ــرآن الكريم يجمع  ــق وألن الق ــداء الح لن

ــاد  ــدى والرش ــري واله ــىل الخ ــوب ع القل
واالستقامة.

ــابقة رئيس  ــيخ إىل أن مس ــت الش ولف
ــي أكلها  ــرآن الكريم تؤت ــة للق الجمهوري
للعام الثالث طيبة يانعة تجمع الحفاظ 
ــات الجمهورية عىل  ــوم محافظ ــن عم م

األخوة اإليمانية .
ودعا الشيخ حسن الشيخ الجميع إىل 
التمسك بكتاب الله وهديه واالبتعاد عن 
ــبهات والكيد واملكر واآلفات  األهواء والش
التي فرقت األمة وأن يلتقي الجميع عىل 

املنهج الجامع إلنقاذ األمة مما هي فيه .
ــىل  ــن ع ــه حس ــظ عبدالل وكان الحاف
حسن أكد يف كلمة املشاركني أن االحتفال 
اليوم بحفاظ كتاب الله تعاىل الذين رفعوا 
ــم اليمن عاليا يف املحافل واملسابقات  اس
ــم لكتاب الله  ــة املختلفة هو تعظي الدولي
واحتفاء بتعاليمه وهديه املبارك, مشرياً 
إىل أن حفاظ اليمن فازوا بأكرث من نصف 
ــاركوا فيها  ــي ش ــة الت ــابقات الدولي املس
ــابقة  ــغ عددها اثنان وعرشون مس والبال

ــن أنهم  ــت حفاظ اليم ــة, حيث أثب عاملي
مؤهلون تأهيًال عالياً.

ــرآن  ــاظ الق ــتيعاب حف ــب باس وطال
الكريم يف وظائف تتناسب مع مؤهالتهم، 
ــل يف أن تنطلق العام  ــن األم ــا أعرب ع كم
ــة  الجمهوري ــس  رئي ــابقة  مس ــادم  الق

الدولية للقرآن الكريم.
ــن تالوات  ــل لنماذج م ــتمع الحف واس
متنوعة للحفاظ املشاركني يف املسابقات 
ــم تكريم األوائل  ــة والدولية ، كما ت املحلي
ــة املحلية  ــس الجمهوري ــابقة رئي يف مس
ــه  ــم  عبدالل ــم وه ــرآن الكري ــظ الق لحف
ــة عدن  ــن محافظ ــن م ــن عيل حس حس
ــعد أحمد الصهباني  األول، ياسمني مس
من محافظة تعز وإبراهيم داوود إبراهيم 
ــز الثاني,  ــن الحديدة يف املرك ــاري م النه
ــور من  ــد األع ــارص محم ــالم ن وعبدالس
ــادي عبدالله  ــة العاصمة, وأحمد ه أمان
ــوت, وجهاد  ــن وادي حرضم ــريان م عص
ــز الثالث,  ــني يف املرك ــد أحمد من أب محم
ــرسي من عدن  ــن محمد املي وعبدالرحم

يف املركز الرابع, وآسيا حسن صاح سبلل 
ــد  ــال أحم ــه جم ــوف, وعبدالل ــن الج م
ــوادي يف املركز  ــوت ال ــواس من حرضم ج
ــن  ــة إىل عبدالرحم ــس، باإلضاف الخام
ــن إب,  ــهاري م ــد الش ــادق عبدالواح ص
ــزروع من  ــح بن م ــس صال ــح خمي وصال
ــاحل, وصرب رشاد محمد  حرضموت الس

عيل من عدن يف املركز السادس.
ــاد  واإلرش ــاف  األوق وزارة  ــت  وكرم
ــز  والجوائ ــابقات  املس يف  ــن  الفائزي
ــد  عبداملجي  : ــم  وه ــة  العاملي ــة  القرآني
ــزة  جائ يف  ــي  الثان ــماوي  الس ــد  مجاه
ــرآن الكريم،  ــة لحفظ الق ــت الدولي الكوي
ــث يف جائزة  ــني الثال ــد خالد ياس ومحم
ــي الدولية للقرآن الكريم، وأكرم حميد  دب
ــد  ــك عب ــزة املل ــث يف جائ ــي الثال املليك
ــم، وميثاق  ــة للقرآن الكري ــز الدولي العزي
ــس يف جائزة  ــاف عبد املجيد الخام إنص
ــة للقرآن الكريم  ــك عبدالعزيز الدولي املل
ــن الثاني يف  ــد قط ــن محم ، وعبدالرحم
ــظ القرآن  ــة لحف ــرص العاملي ــابقة م مس
ــم  ــة إىل تكري ــريه, باإلضاف ــم وتفس الكري
ــم, الثالث يف املسابقة  ــنان قاس خريية س
ــمية الدولية لحفظ القرآن الكريم  الهاش
وتفسريه, وأحمد عصام محمود الربع يف 
املسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن 
ــربي  ــه الص ــم ط ــريه, وأده ــم وتفس الكري
األول يف جائزة جيبوتي اإلقليمية لحفظ 
ــه صالح  ــزام عبدالل ــم, وع ــرآن الكري الق
ــزة جيبوتي اإلقليمية  األول مكرر يف جائ
ــاق إنصاف  ــرآن الكريم, وميث ــظ الق لحف
ــزة جيبوتي  ــي يف جائ ــد الثان عبداملجي
اإلقليمية لحفظ القرآن الكريم, وإبراهيم 
ــابقة  ــز الثاني يف مس ــعيد املرك أحمد س
ــة العربية  ــرآن باململك ــم الق ــر يف فه املاه
ــك  ــة عبداملل ــة رحم ــعودية, والطفل الس
ــرة  الجزي ــابقة  مس يف  األوىل  ــي  القباط

للقرآن الكريم لألطفال بقطر.

من ثمرات اإلخالص يف العملمن ثمرات اإلخالص يف العمل
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ــن ثمرات  ــرياً م ــل العلم كث ــر أه ذك
ــورد بعضا منها  ــالص يف العمل ن اإلخ

كما ييل:
ــا  ــال إنم ــول األعم ــوى وقب 1ـ التق

يتقبل الله من املتقني
ــىل  ــال  ص ــني  . ق ــرص والتمك  2ـ الن
ــرص الله  ــلم  ( إنما ين ــه وس ــه علي الل
ــا ، بدعواتهم ، و  ــة بضعفائه هذه األم

صالتهم ، وإخالصهم ) [18]
ــد والغل  ــب من الحق ــاء القل 3ـ نق
ــم  ــل عليه ــة ال يغ ــة . ( ثالث والخيان
ــالص العمل ،  ــن : إخ ــب امرئ مؤم قل
ــلمني , ولزوم  ــة املس ــة لألم واملناصح
ــم يحيط من  ــإن دعاءه ــم ف جماعته

والئهم ) [19]
ــرة الذنوب , غفر لرجل ألنه  4ـ مغف

أخلص يف سقاية كلب.
ــات إىل طاعات. ويف  -5 قلب املباح

بضع أحدكم صدقه
6ـ الفوز بالنعيم املقيم يف الجنة . ( 
إال عباد الله املخلصني أولئك لهم رزق 
ــم مكرمون يف وجنات  معلوم فواكه وه

النعيم) (43)الصافات
 7ـمحبة الله  ( إن الله يحب العبد 

التقي النقي الخفي) [20].
8ـ العافية يف البدن وبركة العمر

ــور كلهاـ  حب الله  9ـ اليرس يف األم
ــماواته ويجعله  ــه  وتحبيبه ألهل س ل
ــرات أكرث من  ــول يف األرض, والثم القب

أن تحىص. 
ــة  ــروب وإجاب ــس الك   10 ـ تنفي
ــاء, يدل عىل ذلك حديث الثالثة  الدع
ــار  ــرة يف الغ ــم الصخ ــن حجزته الذي
ــث الفياض  ــذا الحدي ــف عند ه . ونق

بالعرب لعظمته .
فعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن 
ــاب - ريض الله عنهما  ــن الخط عمر ب
ــه r يقول : (  ــول الل ــمعت رس - قال س
ــن كان قبلكم ،  ــر مم ــة نف ــق ثالث انطل
ــار ، فدخلوا  ــم املبيت إىل غ حتى آواه
ــدت  فانحدرت صخرة من الجبل ، فس
ــه ال ينجيكم  ــم الغار ، فقالوا : إن عليه
ــوا الله  ــرة إال أن تدع ــذه الصخ ــن ه م
ــال رجل  ــم . ق ــح أعمالك ــاىل بصال تع
ــيخان  ــوان ش ــم كان يل أب ــم : الله منه
كبريان ، وكنت ال أغبق قبلهما أهًال وال 
ــجر يوماً ، فلم  ماًال ،فنأى يل طلب الش
ــا حتى ناما ، فحلبت لهما  أرح عليهم
غبوقهما ، فوجدتهما نائمني ، فكرهت 
ــق قبلهما أهًال أو  أن أوقظهما وأن أغب
ــت والقدح عىل يدي أنتظر  ماًال ، فلبث
ــتيقاظهما ، حتى برق الفجر عند  اس
ــتيقظا ، فرشبا غبوقهما  قدمي ،  فاس
ــك ابتغاء  ــت ذل ــُت فعل ــم إن كن . الله
ــن فيه من  ــرج عنا ما نح ــك ، فاف وجه
ــيئاً ال  ــت ش ــرة !. فانفرج ــذه الصخ ه
ــتطيعون الخروج منه . قال اآلخر  يس
ــمٍّ ، وكانت  ــه كانت يل ابنة ع ــم إن : الله
ــت  ــة كن ــاس إيل _ ويف رواي ــبَّ الن أح
أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء 
ــت  ــها ، فامتنع ــىل نفس ــا ع - فأردته
ــنني ،  ــنة من الس ــي ، حتى أتت س من
ــي ، فأعطيتها عرشين ومائة  فجاءتن
دينار عىل أن تخيل بيني وبني نفسها 
، ففعلت ، حتى إذا قعدت عليها - ويف 
ــة فلما قعدت بني رجليها - قالت :  رواي
ــم إال بحقه .  ــه وال تفض َّالخات اتِق الل
ــت عنها وهي أحب الناس إيل  فانرصف
، وتركت الذهب الذي أعطيتها ! اللهم 
ــاء وجهك  ــك ابتغ ــت ذل ــت فعل إن كن
ــه ! فانفرجت  ــن في ــرج عنا ما نح فاف
ــتطيعون  ــري أنهم ال يس ــرة ، غ الصخ
الخروج منها . وقال الثالث : اللهم إني 
ــتأجرت أجراء ، وأعطيتهم أجرهم  اس
ــرك الذي له وذهب ،  ــري رجل واحد ت غ
ــرت أجره ، حتى كرثت منه األموال   فثمَّ
ــال : يا عبد الله  فجاءني بعد حني فق
أعطني أجري . فقلت : كلُّ ما ترى من 
أجرك من اإلبل والبقر والغنم والرقيق 
ــتهزئ بي .  . فقال : يا عبد الله ، ال تس
ــك !. فأخذه كله  ــتهزئ ب فقلت : ال أس
فاستاقه فلم يرتك منه شيئاً ! اللهم أن 

كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج 
ــه ! فانفرجت الصخرة  عنا ما نحن في

فخرجوا  يمشون )
صحيح مسلم - (ج 4 / ص 2099) 

.( 2743 ) - 100
هؤالء هم الرجال املخلصون الذين 
ــم ؛ ليمحوا عنها  ــة أمثاله تنتظر األم
ــن ال نقول كما  ــار انحطاطها فنح غب
ــاُن ليأتنيَّ  ــَف الزم ــاعر: حل ــال الش ق

ِر. بمثلهم  حنثْت يميُنَك يا زماُن فكفِّ
تعليقات حول الحديث

ــا إىل أن  ــت انتباهن ــث يلف فالحدي
ــة  ــن الثالث ــت م ــي حدث ــوى الت التق
كانت هي اإلخالص، فليس اإلخالص 
ــا يظنه البعض يف قوالب  محصوراً كم
ــن العظيم  ــذا الدي ــددة ، بل هو ه مح
ــارات درٌس  ــا فيه .ويف هذه اإلش بكل م
بليٌغ للمتنطعني الذين يرتكون العمل 
ــم،  أو يرتكون  ــدم ظهور النية لديه ؛ لع
ــاء  ــلل الري ــيَة أن يتس ــل ؛ خش العم
إليهم .وهو درٌس أيضاً للمرائني الذي 
يبتغون غري الله يف أعمالهم ، ويراءون 
ــم ، ويرجون ويخافون َمن ال  يف أقواله
ــم.  ينبغي عليهم  يملك رضهم ونفعه
ــتقيموا  ــبيل ربهم ، ويس أن يعلموا س

عليه.
ــة  ــت مادة محسوس  إن النية ليس
توجدها وتحركها  األيدي كما تتحرك 
ــل قلبي  ــة،  أنها عم ــاء اإلرادي األعض
ــوب أحبابه لريفعهم  ــه الله يف قل يقذف
ــر الله  ــوب محل نظ ــم ، والقل وينفعه
ــة  ــا جمل ــنة تخلقه ــة الحس . إن الني
ــا  ــه ، إنه ــالم وترشيعات ــم اإلس تعالي
ــه ، ودوافعه  ــعور املؤمن وأحاسيس ش
ــه ، إنها  ــه وعواطفه وعقالنيت ورغبات
ــه ؛  ــزه وطباع ــاؤه وغرائ ــه ورج خوف
ــه.  فمن وجد  ــب حياته لل ألنه يحتس
ــث دار  ــالم حي ــدور مع اإلس ــه ي نفس
ــف  ــي للتوق ــص. وال داع ــو املخل ، فه
ــة ، حتى يصبح  ــد كل حرك املثبط عن
ــات والقدرات . أي:  خلًال يعطل الطاق
ــدد الزائد املرهق الذي يؤدي إىل  التش
ــن يف ترك  ــل . فالخوف يكم ــرك العم ت
ــدم خلوصه  ــا يكمن يف ع ــل ، كم العم
ــص ، أما  ــن عمل وأخل ــه .واملوفق م لل
ــف الذي ال يؤثر عىل العمل ، فال  التوق

بأس فيه.
إن البحث عن الرشك الخفي شاق 
ــاس ، وعجزهم عن  ــن الن ــىل كثري م ع
ــل  ــعوراً بالفش ذلك يولد إحباطاً وش
ــدم  ــاد بع ــد اعتق ــذا يتول ــبب ه ، وبس
ــؤدي إىل  ــم ي ــن ث ــل ، وم ــول العم قب
التكاسل عنه . والعمل الذي ال تشعر 
ــعر باألجر فيه  ــول وال تش ــه بالقب مع
ــام األعمال  ــاً. فينبغي أم ــرتك غالب ,  ُي
ــأنه  ــتحضار قوله عز ش الصالحة اس
ــه فبذلك  ــل الله وبرحمت ــل بفض : ] ق
ــا يجمعون [ .  ــو خري مم ــوا ه فليفرح
ــارئ الكريم أننا  ــىش أن يفهم الق ونخ
ــو إىل  ــالص ، أو ندع ــاهل يف اإلخ نتس
ــل نريد أن نوجد حراكاً  الرياء . كال ، ب
وعمًال للخري ابتداًء ؛ ألن األمة يف ركود 
ــن اإلخالص  ــذروة م ــنصل إىل ال ، وس
بإذن الله ، فقد دخل كثري من الناس يف 
ــتى ، ومنهم املؤلفة  اإلسالم بدوافع ش
ــوا قامات عظيمة,  قلوبهم ، ثم أصبح
نفع الله بهم اإلسالم واملسلمني .والله 

نسأل اإلخالص والقبول.
ــة  التوب يف  ــة  الني ــل  تدخ ــل  ه
ــيئات إىل  ــه معها الس ــدل الل ــي يب الت

حسنات؟
نعم. وهناك معنيان يف ذلك :املعنى 
ــيئة التي  األول :ـ  أن الله ما جعل الس
ــول إىل  ــب تتح ــد التائ ــا العب ارتكبه
ــنة،   إال جزاًء لتوبته التي تمثلت  حس
ــع إىل الوراء ، ملا  بالندم ، بحيث لو رج
فعل ذلك . فندمه هو الذي يحولها إىل 
ــال بالنيات . فالله  ــنة ؛ ألن األعم حس
ــة وليس ملا  ــن الخاتم ــر إىل حس ينظ
ــري نجا ، وإن  ــن ُختم له بخ ــبق.  فم س
ــو عاد بتلك  ــاء طوال عمره ؛ ألنه ل أس

النية ، ملا أساء !. وكذلك التوبة.
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